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Personlig assistent i särskola - dom meddelad av regeringsrätten. 
 
I cirkulär nr l987:147 och l988:58 har vi informerat om rättsläget när det gäller ansvaret för 
personlig assistent i särskola. 
 
Den 21 december l990 avkunnade regeringsrätten dom i frågan. Enligt det aktuella 
domslutet är personlig vårdare en fråga om bistånd enligt 6 paragrafen socialtjänstlagen. 
 
Det har kommit till vår kännedom att många landsting med stöd av domen nu avhänder sig 
ansvaret för personlig assistent i särskolan. Psykiskt utvecklingsstörda skolbarn hänvisas 
därmed att söka socialt bistånd för att kunna fullgöra sin skolgång. 
 
Utöver att en sådan ordning av flera skäl är beklaglig är det vår bedömning att 
regeringsrättens dom i sig inte ger grund för slutsatsen att personligt stöd i särskolan alltid 
är en fråga för socialtjänsten. I den aktuella regeringsrättsdomen förbehålls begreppet 
personlig vårdare den slags personliga stöd som följer barnet hela dagen i alla dess 
aktiviteter såväl utom som inom skolan. Personlig vårdare är enligt regeringsrättens 
definition närmast att betrakta som ett slags ständigt hjälpmedel som barnet självt för med 
sig till skolan. De mer urskiljbara hjälpinsatser som är direkt knutna till själva 
utbildningsverksamheten, t ex i form av elevassistenter och vårdartjänst, och som syftar till 
att underlätta för eleverna att tillgodogöra sig undervisningen, bedöms dock vara frågor för 
skolhuvudmannen. 
 
Enligt förslag från särskolekommitten ska ansvaret för särskolan överföras från landsting till 
kommuner. Om - och när - särskolan blir en angelägenhet för kommunerna bör det finnas 
goda möjligheter att genom interna överenskommelser mellan socialtjänsten och skolan hitta 
lösningar som ger utvecklingsstörda skolbarn de resurser som behövs för att tillgodogöra sig 
skolundervisningen utan sociala biståndsprövningar. 
 
För ytterligare upplysningar svarar Louise Fernstedt, Avdelningen för allmän 
kommunalpolitik och Lena Sandström, Juridiska avdelningen. 
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